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LOCALIZAÇÃO
SCS está localizada na parte alta da bela Sussex, New
Brunswick - no coração das belas províncias marítimas
canadenses. Esta segura, fascinante e acolhedora comunidade
está aproximadamente a uma hora de grandes centros como
Fredericton e Saint John.

SOBRE A SCS
Âmbito internacional
A programação internacional de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio inclui ESL
(verão e inverno).
Tradição
A SCS foi criada em 1982.
Acadêmicos
A SCS prepara alunos para o sucesso pós-secundário. As diretrizes curriculares da província
de New Brunswick são integradas a um modelo de aprendizado dinâmico.
Colocação em universidades e faculdades:
Mais de 96% dos graduados da SCS continuam seus estudos após a formatura em faculdades
e universidades no Canadá, nos Estados Unidos , e internacionalmente. Graduados
participam de excelentes pós secundários, como: Dalhousie University, University of New
Brunswick, McGill University, Mount Allison University, Simon Fraser University, Liberty
University, University of Waterloo, St. Thomas University, and New Brunswick Community
College.
Ambiente familiar:
Os alunos da SCS adoram o ambiente escolar Seguro, acolhedor e familiar.
Proporção Aluno para Professor:
A proporção média de alunos por professor nas aulas é de 10:1.

SOBRE NÓS
A Sussex Christian School (SCS) é uma instituição cristã particular e instituição preparatória
universitária localizada em Sussex, New Brunswick. O Departamento de Educação de New
Brunswick endossa todas as programações acadêmicas da SCS.
A SCS é fundada na crença central de que a escola deve sempre construir e fazer parceria
com as famílias, e preparar os alunos intelectualmente, espiritualmente, fisicamente e
socialmente para fazer contribuições positivas para suas comunidades locais e globais. Os
professores e funcionários são amigáveis, genuinamente interessados no bem-estar de cada
aluno e desejam tornar a SCS “casa longe de casa” para todos os alunos.
Oportunidades de aprendizagem experimental
A SCS está comprometida com a experiência do aluno e garantindo que cada um encontre
sua melhor maneira de aprender e fomentar interesses. Para os estudantes internacionais
serão oferecidos “aprendizado experimental” ao longo do ano letivo. Várias viagens anuais
que integram os objetivos de aprendizado da classe incluem Nova York, Washington (D.C)
Boston, Prince Edward Island, Newfoundland, Ottawa e Quebec City.

POR QUE ESCOLHER A SCS?
9 Perto de 100% dos graduados da SCS vão para excelentes universidades e faculdades em
todo o mundo.
9

Planos de educação focados no aluno e projetados para atender às necessidades do aluno.

9 Ambiente escolar estimulante, onde amizades duradouras são formadas
9 SCS facilita um futuro com propósito para cada aluno.
9 Turmas pequenas, professores e funcionários atenciosos e uma diretoria ativamente
engajada garantem que cada aluno tenha a melhor chance de ser bem-sucedido.

VIDA DE ESTUDANTE
A SCS tem uma série de atividades que nossos alunos podem participar ao longo do ano
letivo. Os alunos são incentivados a participar de atividades extracurriculares para ajudá-los a
se tornarem indivíduos completos.
Esportes

Viagens Escolares

A SCS oferece aos alunos várias
oportunidades para atividades esportivas
(basquete, futebol e vôlei) e no currículo de
educação física (natação, esqui na neve etc.)

Uma série de excursões escolares incríveis
estão disponíveis para estudantes do 9º as
12º ano. Os alunos tem a oportunidade de
uma semana para quatro locais diferentes
de uma seleção, incluindo: New York City;
Pennsylvania; Montreal / Ottawa / Quebec
City; Washington, DC; Newfoundland; and
Magdalen Islands.

Teatro
Três diferentes produções dramáticas
completam o ano letivo na SCS. No outono,
os alunos do 5º ao 8º ano podem participar
do clube de teatro, os alunos do ensino
fundamental tem a oportunidade de participar
de um drama musical de primavera; e alunos
do 9º ao 12º ano podem fazer audições
para papeis em produção do ensino médio,
geralmente com várias apresentações. Há
lugares para alunos exibirem suas habilidades
e interesses, no palco ou nos bastidores de
cada um desses níveis.

Liderança
Os alunos tem a oportunidade de participar
de vários grupos que ajudam a desenvolver
e aprimorar suas habilidades de liderança:
Spirit club Yearbook, Worship band e vários
outros clubes escolares.

GRADUADOS SCS
Os graduados do programa do ensino médio SCS obtem um diploma que os prepara para
ingressar em faculdades e universidades em todo o Canadá, Estados Unidos e em todo o
mundo. Todos os alunos são submetidos a exames formais duas vezes por ano. Os alunos do
último ano podem fazer os exames SAT ou outros testes padronizados exigidos por algumas
instituições pós-secundárias - todos facilitados pela SCS. Os graduados da SCS vão para
qualquer escola pós-secundária ou profissão que desejarem (com pré-requesitos aceitos).
Ex-alunos foram convidados e receberam bolsas de estudos da New Brunswick University,
Crandall University, Kingswood University, Dalhousie University, Liberty University,
New Brunswick Community College, Nova Scotia Agricultural College, Holland College,
Houghton College, Toronto University, St. Thomas University, Waterloo University, McGill e
muitas outras.
Nessas instituições, nossos alunos estudaram direito, educação infantil, ciência da computação,
jornalismo, educação, biologia, cinesiologia, elétrica, engenharia, teatro, arte, música,
aconselhamento, psicologia, negócios, policiamento, treinamento paramédico, enfermagem,
teologia, inglês , e agricultura.

PROGRAMA INTERNATIONAL
A Sussex Christian School oferece um programa vibrante, atencioso, estimulante e altamente
acadêmico para estudantes que desejam estudar na Costa Leste do Canadá. Os alunos que
precisam de assistência adicional no idioma inglês são educados e atendidos por uma equipe
profissional de ESL qualificada e amorosa e rapidamente se sentem confortáveis em nosso
ambiente.
Estudantes internacionais encontrarão aceitação, cuidado, um ambiente social e acadêmico
não ameaçador e a maravilhosa hospitalidade da Costa Leste. A SCS oferece aos estudantes
internacionais turmas pequenas e a capacidade de crescer e se desenvolver em um ritmo
confortável.
Os estudantes internacionais são totalmente integrados às aulas acadêmicas regulares e têm
acesso ao ensino de ESL individualizado de acordo com suas particularidades. Além disso,
aulas particulares após a escola estão disponíveis para os estudantes internacionais.
O programa de orientação abrangente acompanha os alunos e os auxilia com aconselhamento
individual para inscrições em universidades, solicitações de bolsas de estudo e outras
preparações.
Programa de inglês como segunda
língua (ESL)
O Programa ESL da SCS é integrador e
individualizado. Os alunos são avaliados e
direcionados para que tenham sucesso em
sua vida acadêmica e social. O programa
inclui tutoria em leitura eficaz, inglês escrito
e conversacional, bem como vocabulário
acadêmico (Clubes estudantis, atletismo e
outras atividades extracurriculares) todos
complementam o aprendizado de inglês de
forma eficaz
O programa de ESL da SCS ajuda
especificamente os alunos a usar o idioma
falado e escrito, reunir, interpretar e

comunicar em formação; estabelecer e manter
relacionamentos; tomar decisões, resolver
problemas e planejar/ executar projetos; e
estar totalmente preparado para o sucesso
universitário.
Programa de Hospedagem (homestay)
Os alunos moram em casas aprovadas pela
SCS. Amorosas, carinhosas e estruturadas,
localizadas a poucos minutos do campus da
escola. O programa Homestay inclui toda
alimentação, hospedagem e transporte para os
alunos durante todo o ano letivo e inclui todos
os feriados.

PROGRAMA FAMILIAR INTERNACIONAL
Uma ótima oportunidade para toda a família! Você pode experimentar a cultura canadense
com seu(s) filho(s) enquanto eles frequentam a escola para melhorar suas habilidades na lingua
inglesa. O programa Familiar Internacional da SCS oferece aos alunos do jardim de infância
ao 5º ano a oportunidade de estudar em Sussex, New Brunswick, Canadá. Este programa
convida as famílias a acompanharem seus filhos neste programa de imersão em inglês. A SCS
oferece uma atmosfera de aprendizado carinhosa e estimulante. Os alunos serão testados em
inglês e desenvolvidos de acordo, enquanto fazem parte do programa escolar completo.
Os estudantes internacionais receberão ESL completo e suporte acadêmico, quando e
conforme necessário. As experiências acadêmicas são modificadas para acompanhar os
desafios linguísticos do aluno. Os alunos farão novos amigos canadenses, se familiarizarão com
o sistema educacional canadense, aprenderão sobre novas culturas e melhorarão a proficiência
em inglês.
A SCS trabalhará em estreita colaboração com os pais e agentes para encontrar acomodações
maravilhosas perto da escola, explorar diferentes meios de transporte, abrir contas bancárias,
garantir que todos os outros itens de adaptação sejam atendidos. O processo de assistência
inclui o translado no aeroporto, procura por moradia, apoio na compra de veículos, seguros,
programas comunitários para pais e vários outros itens.

SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA

(Opcional)

O serviço de assistência da SCS oferece ajuda para estudantes internacionais e famílias acompanhantes
para uma vida estável no Canadá. Com base em anos de experiência, fazemos o nosso melhor para
ajudar os alunos e pais se estabelecerem em Sussex o mais rápido possível e sem dificuldades.

SERVIÇOS ANTES DO
DESEMBARQUE
Propiedade
9 Procura por um imóvel
9 Fornecimento de informações e fotografias
das casas para aluguel; condição da casa,
vizinhança e comodidades (tempo de
deslocamento, etc)
9 A assinatura do contrato de aluguel deve pagar 1 mês de aluguel e 1 mês de
depósito
Consumo
9 Eletricidade, telefone, gás, internet e tv a
cabo.
Outros
9 Autorização para carteira de motorista
(se necessário)

SERVIÇOS APÓS O DESEMBARQUE
Translado aeroporto
9 SUV/Van (Máximo 5 passageiros)
Necessidades básicas
9 Registro de telefone;
9 Compras de mapa e navegação;
9 Compra de cartão internacional de
chamadas.
9 Acompanhar e comprar produtos de
primeira necessidade.
Banco
9 Auxiliar na abertura de nova conta
bancária canadenses.
Informações sobre centro comerciais
especializados
9 Mobiliário: Visitas a especialistas
9 Loja de produtos eletrônicos: Best Buy
9 Material escolar: Staples
9 Necessidades básicas: WalMart,
Superstore, etc.
9 Supermercado: Superstore, Sobeys, etc.
Compra de carro
9 Acompanhar a compra do veículo
de acordo com a duração da visita,
orçamento, etc.

Carteira de motorista
9 Auxiliar e fornecer traduções para troca
de carteira de motorista na província de
New Brunswick (deve trazer a carteira de
motorista atual autenticada, visto)
Seguro do automóvel
9 Assistência ao seguro do automóvel no
processo de aplicação
* Deve trazer uma versão em inglês
da certificação zero acidente da atual
seguradora.
Imigração
9 Agendamento e acompanhamento ao
centro de imigração da cidade, no caso
de mudança internacional.
Instruções
9 Direções para a escola, biblioteca, centro
comunitário, shopping center, etc.
Asssitência de aluguel
9 Conexão e uso dos códigos de entrada de
segurança;
9 Cuidado do lixo: localização da lixeira e
métodos de reciclagem.
9 Uso de eletrodomésticos básicos
(geladeira, fogão,
9 lavadora de louça, lavora e secadora de
roupa)
9 Solicitação de seguro residencial
Informações sobre a vida diária
9 Acompanhamento no centro
comunitário, biblioteca e programas
(Fornecer assistência na solicitação de
cartão de biblioteca e comunidade)
9 Registro da chegada e pagamento de
aluguel
9 Encontrar o caminho com um mapa
9 Abastecer o combustível do carro
9 Informações sobre a família e walk-inclinics
Tutor/Academia
9 Informações sobre apoios acadêmicos
adicionais e tutores na área.

2023 ESL CAMPS
ACAMPAMENTO
DE INVERNO

Datas*: 9-Jan até 24-Fev
Investimento:
$ 6,000 por 7 semanas
$ 3,600 por 4 semanas
$ 1,950 por 2 semanas

ACAMPAMENTO
DE VERÃO

Datas: 26-Junho até 21-julho
Investimento: $4,450

*Calendário flexível disponível
para programas semanais,
mensais ou de 7 semanas.

Datas: 24-Julho até 18-Agosto
Investimento: $4,450
Datas: 21-Agosto até 25-Agosto
(Academic Camp)
Investimento: $1,500

ACAMPAMENTO ESL
O Acampamento Maritimes Adventure ESL é para estudantes de 11 a 18 anos* que desejam
melhorar suas habilidades em inglês enquanto experimentam a bela costa leste do Canadá.
Os alunos que frequentam o Acampamento Maritimes Adventure ESL irão desfrutar de aulas
de ESL desafiadoras e divertidas. As sessões acadêmicas de aula terão 4 horas de duração
e serão oferecidas para turmas reduzidas. Durante o horário de aula, os alunos receberão
instruções individuais para garantir o desenvolvimento da leitura, escrita e conversação em
inglês.
As tardes serão preenchidas com uma variedade de atividades fantásticas em várias áreas do
Marítimo Canadense. Os alunos desfrutarão de natação, basquete, praia, museus, caminhadas
em cavernas oceânicas, observação de baleias, “tradições canadenses” e viagens prolongadas
que destacarão locais em cada província marítima.
Os alunos participam de uma variedade de eventos/atividades divertidos e emocionantes.
Alguns deles podem depender da estação e do clima:
Sussex, NB - Mural Walking Tour/O’Connell Park
Fredericton, NB - Capital city de New Brunswick - Museu, Mercado municipal e Shopping
center
St. Martin’s, NB - Maritimes Red Sandstone Sea Caves, Fundy Trail
Hopewell, NB - Caminhada em Hopewell Rocks, no solo oceânico do Atlântico Canadense
Saint Andrews, NB - Observação de baleias
Prince Edward Island - ““Anne Land”, shopping, praias e atrações turísticas
Halifax, Nova Scotia - Capital de Nova Scotia - shopping e atrações turísticas
Other activities include - Natação, cinema, Volleyball, Boliche, camping e muito mais!

TESTEMUNHOS DE ALUNOS INTERNACIONAIS
“Sussex e as áreas adjacentes de New Brunswick são
completamente diferentes de uma grande cidade. As
pessoas e a paisagem são convidativas e me fizeram sentir
confortável. Adorei todas as árvores e o espaço para estar
na natureza. Enquanto estudava na SCS, aprendi com
professores gentis que dedicaram um tempo para fornecer
apoio extra que eu precisava, mesmo que eu não soubesse
falar inglês bem. Quando cheguei, as famílias anfitriãs da
SCS ajudam você a se sentir “em casa” convidando-o a
fazer parte de sua família e incluindo você em atividades
culturais para aprender mais sobre New Brunswick e o
Canadá.”
~ Chak Kwan Kwok, Hong Kong
2019 SCS Graduado, Universidade de New Brunswick

“Sussex foi o melhor lugar para eu estudar e aprender
sobre a verdadeira cultura canadense. As matérias
escolares, como ESL e história canadense me ajudaram
a entender uma cultura diferente. Depois da minha
experiência na SCS, não foi difícil me ajustar e fazer
novos amigos na universidade, estava bem preparada.”
~ Minyeong (Ruth) Lim, South Korea
2019 SCS Graduada, Sheridan College

“Estudar na SCS, em Sussex, foi um prazer. Aprendi muito
conversando com alunos e professores e quanto estudar
é importante. E não foi só isso que fiz enquanto cursava
a SCS. Fiz novas amizades com professores e estudantes,
participei de esportes, como basquete e recebi uma ótima
base acadêmica, desenvolvendo minhas habilidades de
fala e escrita em inglês. Esta é a coisa mais importante: Eu
posso realmente falar melhor com um falante nativo de
inglês, o que é útil na universidade. Estou tão feliz por ter
me formado na SCS!”
~Wing Lok Leung, Hong Kong
2019 SCS Graduado, Universidade de Manitoba
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